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RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru abrogarea alineatului (6^) al 

articolului 42 din Legea serviciilor comunitare de utilitdti publice 

nr.51/2006, precum si pentru abrogarea alineatului (17) al articolului 31 

din Legea serviciului de alimentare cu apd si de canalizare nr.241/2006

(182/2022)

In conformitate cu prevederile art.70 din RegulamentuI Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru administra(ie publica prin adresa nr. L82/2022 
din data de 21.02.2022, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru abrogarea 
aiineatului (6^) al articolului 42 din Legea serviciilor comunitare de utilitdti publice 
nr.51/2006, precum si pentru abrogarea alineatului (17) al articolului 31 din Legea 
serviciului de alimentare cu apd si de canalizare nr.241/2006, ini^iata de: Dinica Silvia- 
Monica - senator USR; Postica Andrei - senator USR; Trifan Raoul-Adrian - senator USR; Vicol 
Costel - senator USR; Badea Mihai-Alexandru - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda - 
deputat USR_PLUS: Cambera Oana-Alexandra - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian - deputat 
USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Haneliore - deputat USR.PLUS; Havarneanu Filip - deputat 
USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul - deputat USR_PLUS; Lazar lon-Marian - deputat USR_PLUS; 
Miru^a Radu-Dinel - deputat USR^PLUS; Molnar Radu-Iulian - deputat USR_PLUS; Neagu 
Denisa-Elena - deputat USR_PLUS; Panait Radu - deputat USR_PLUS; Polifeanu Mihai- 
LaurenJ:iu - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia - deputat USR_PLUS; Sas Lorant-Zoltan 
- deputat USR_PLUS; Tenifa Drago^-Catalin - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin - deputat 
USR PLUS.

Propunerea legislativa are ca obiect abrogarea alin.fb^) al art.42 din Legea serviciilor 
comunitare de utilitaj:i publice nr.51/2006, republicata, cu modificarile ?! completarile 
ulterioare, precum ^i abrogarea alin.(17] al art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apa
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§i de canalizare nr.241/2006, republicata, cu modificarile completarile ulterioare, in sensul 
ca facturile emise pentru serviciile de utilitaji publice sa nu mai constituie titiuri executorii.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa a dat un aviz negativ cu 
observatii si propuneri.

Consiliul Economic si Social a analizat propunerea legislativa §i a dat un aviz
favorabil.

Consiliui Superior al Magistraturii a transmis un punct de vedere negativ asupra 
propunerii legislative.

In ^edin^a din 22 martie 2022, membrii Comisiei pentru administrajie publica au 
analizat propunerea legislativa si hotarat, cu majoritatea voturilor celor prezenti, adoptarea 
unui raport de respingere.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 10 voturi.

In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, la dezbateri au participat, online, din partea 
Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii ^i Administra^iei, doamna Vasilica Baciu, din 
partea Autoritatii Na5:ionaIe de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilita^i Publice, 
doamna Rodica Pop. La discutii a participat, in calitate de initiator al propunerii legislative, 
domnul deputat Badea Mihai-Alexandru.

Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din categoria legilor 
ordinare, fiind incidente prevederile art.76 alin.(2) din Constitufia Romaniei, republicata.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(13 din Constitu^ia Romaniei, republicata, $1 ale art.92 
alin.(7] pet. 2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Comisia pentru administra^ie publica supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului 
Senatului, raportul de respingere ^i propunerea legislativa.

Secretar,Pre^edinte,

Senator CSAszAr Kai^lylZsolt Senator POPA Maricel

\j

Intocmit: Consilier Irina Data
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